
ARTICULUS8

Octavo quaeritur utrum virtutes insint nobis a natura. Et videtur
quod sie.

1. Dicit enim Damascenus, III Lib.: naturales sunt virtutes, et
naturaliter et aequaliter insunt nobis.

2. Praeterea, Matth., lY, 23, dicit Glossa: docet naturales iustitias:
scilicet castitatem, iustitiam, humilitatem, quales naturaliter habet
homo.

3. Praeterea, Rom. II, 14, dicitur quod homines non habentes
legem, naturaliter ea quae legis sunt, faciunt. Sed lex praecipit actum
virtutis. Ergo actum virtutis naturaliter homo facit; et ita videtur
quod virtus sit a natura.

4. Praeterea, Antonius dicit in sermone ad monachos: si naturam
- voluntas mutaverit, perversitas est. Con di tio servetur, et virtus est.

Et in eodem sermone dicitur, quod sufficit homini naturalis ornatus.
Hoc autem non esset, si virtutes non essent naturales. Ergo virtutes
sunt naturales.

s. Praeterea, Tullius dicit, quod celsitudo ani mi est nobis ama-
tura. Sed hoc videtur ad magnanimitatem pertinere. Ergo magnani-
mitas inest nobis a natura; et eadem ratione aliae virtutes.

6. Praeterea, ad faciendum opus virtutis non requiritur nisi posse
bon um, et velle, et nosse. Sed notio boni inest nobis a natura, ut dicit
Augustinus in II De libero arbitrio. Velle etiam bonum inest homini
a natura, ut idem dicit super Genes. ad litteram. Posse etiam bonum
inest homini naturaliter, cum voluntas sit domina sui actus. Ergo

ČLÁNEKOSMÝ
NACHÁZEJÍ SE V NÁS CTNOSTI NA ZÁKLADE PRIROZENOSTql74

Za osmé se ptáme, zda jsou v nás ctnosti na základe pŕirozenosti.
A zdá se, že ano.

1. Jan Damašský ŕíká ve 3. knize O pravé oiie: "Ctnosti jsou
pfirozené a jsou v nás pŕirozené a stejnou mírou.,,175

2. Glosa k Mt 4, 23 ŕíká: "Ježíš učil pŕirozenou spravedlnost,
tj. počestnost, spravedlnost a pokoru, které má človek na základe
pŕirozenosti, "

3. V Rím 2, 14 se ŕíká, že lidé, kteŕí nemají zákon, konají pŕiro-
zené skutky zákona. Zákon však pŕedepisuje skutky ctnosti. Človek
tedy pŕirozené činí skutky ctnosti. Zdá se tedy, že ctnost vyplývá
z pŕirozenosti,

4. Antonín v reči k mnichňm ŕíká: "Jestliže vôle zmení pŕi- /
rozenost, je to zvrácenost. Je-li pŕirozená danost zachována, je to
Ctllost.,,176 A v téže reči ŕíká, že pŕirozená ozdoba človeku stačí. To
by ale neplatilo, kdyby nebyly ctnosti pfirozené. Ctnosti tedy pŕiro-

.zené jsou.
S. Tullius ríká,l77 že velikost duše je nám dána od pŕirozenosti. To

se však, jak se zdá, vztahuje k velkodušnosti. Velkodušnost je v nás
tedy od pŕirozenosti a ze stejného dôvodu jsou v nás od pŕirozenosti
i ostatní ctnosti.

6. K vykonaní ctnostného díla je potreba pouze být schopen
dobrého, chtít dobré a znát dobré. Znalost dobra je v nás ale od pŕi-
rozenosti, jak fíká Augustin ve 2. knize O svobodném rozhodování.178

Chténí dobra je v človeku také od pŕirozenosti, jak ŕíká stejný autor
v Doslovném výkladu Genesis. Schopnost dobrého je v človeku také
pŕirozené, neboť vôle vládne svým aktúm, Ke ctnostnému dílu tedy

174Paralelnítexty:STh l-II, q. 63,a. 1;In l Sent., d. 17,q. 2, a. 1; II, d. 39,q. 2, a. l;
III, d. 33,q. 1,a. 2, q. la 1;De ~rit., q. 1,a. 1;In II Ethic. II, 1.

17sJANDAMAŠSKÝ,Dejideorthod. III, 14(PL94, 1046).Srov.TOMÁŠAKVINSKÝ,
STh l-II, q. 63,a. 1, obj. 1.

176Srov.ATHANASIOS,Vita S. Antonii.

177Srov.CICERO,De inventione rhetorica II, 53.
178Srov.AUGUSTIN,De libero arbitrio II, 6 (PL 32,1248).
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ad opus virtutis sufficit aatura. Virtus igitur est homini naturalis,
quantum ad sui inchoationem.

7. Sed diceretur, quod virtus est homini naturalis quantum ad sui
inchoationem, sed perfec:io virtutis non est a natura. Sed contra est
quod Damascenus dicit in III Lib.: manentes in eo quod secundum
naturam, in virtute sumus; declinantes autem ab eo quod est secun-
dum naturam, ex virtute,ad id quod est praeter naturam devenimus
et in mali tia sumus. Ex quo patet, quod secundum naturam inest
a mali tia declinare. Sed l.oc est perfectae virtutis. Ergo et perfectio
virtutis est a natura.

8. Praeterea, virtus, CUmsit forma, est quoddam simplex, et parti-
bus carens. Si igitur secundum aliquid sui est a natura videtur quod
totaliter sit a natura.

9. Praeterea, homo dignior est et perfectior aliis creaturis irratio-
nalibus. Sed aliae creaturae sufficienter habent a natura ea quae
pertinent ad suam perfectíonem. Cum igitur virtutes sint quaedam
perfectiones horninis, videtur quod insint homini a natura.

10. Sed diceretur, quoí hoc non potest esse, quia perfectio ho mi-
nis consistit in multis et <Iiversis; natura autern ordinatur ad unum.
Sed contra est, quod vírturís inclinatio est etiam jld unum, sicut
et naturae: dicit en im Tullius, quod virtus est habitus in modum
naturae, rationi consent2neus. Ergo nihil prohibet virtutes inesse
homini a natura.

ll. Praeterea, virtus ir. medio consistit. Medium autem est unum
determinatum. Ergo nihi prohibet inclinationem naturae esse ad id
quod est virtutis.

12. Praeterea, peccatum est privatio modi, speciei et ordinis. Sed
peccatum est pri va tio vínuns. Ergo virtus consistit in modo, specie
et ordine. Sed modus, species et ordo sunt homini naturalia. Ergo
virtus est homini naturalís,

Článek osmý

postačuje pŕirozenost. Ctnost je tedy človeku néčírn pŕirozeným,
alespoň v jejím počátečním stadiu.

7. Oponent by však mohl ŕíci, že ctnost je človeku pŕirozená v je-
jím počátečním stadiu, ale rozvinutí ctnosti k dokonalosti od pŕiro-
zenosti není. Na druhé strane: Jan Damašský ve 3. knize O pravé víre
ŕíká: "Zôstáváme-li v tom, co je podle pŕirozenosti, jsme ctnostní.
Když se ale od toho, co je podle pŕirozenosti, tj. od ctnosti, od-
kláníme, upadáme do toho, co k pŕirozenosti nepatŕí, a propadáme
nepravosti.,,179 Z toho plyne, že pŕirozené je pro nás odklánét se
od nepravosti. Avšak práve to patŕí k dokonalé ctnosti. Dokonalost
ctnosti je tedy od pŕirozenosti,

8. Ctnost je forma, a proto je jednoduchá a nemá části. [estliže je'
tedy néco, co k ní patŕí, od pfirozenosti, pak je zievné od pŕirozenosti
celá.

9. Človek je dôstojnejší a dokonalejší než nerozumní tvorové. Ti
však mají to, co potŕebují ke své dokonalosti, v dostatečné ~ od
pŕirozenosti. A protože jsou ctnosti jakousi dokonalostí človeka, zdá
se, že jsou v človeku od pŕirozenosti.

10. Oponent by však mohl ŕíci, že tak tomu být nemôže, pro-
tože dokonalost človeka spočívá v mnoha rôzných vécech, kdežto
pŕirozenost sméŕuie k jednomu. Na druhé strane: Sklon ctnosti
však také smeruje k jednomu, stejné jako sklon pŕirozenosti. Tullius
ŕíká, že ctnost je habitus na zpňsob pŕirozenosti, který je v sou-
ladu s rozumem.l'" Nic tedy nebrání, aby byla ctnost v človeku od
pŕirozenosti.

ll. Ctnost spočívá ve stŕedové pozici. Stŕed je však néco jediného
a určitého. Nic tedy nebrání, aby sklon pŕirozenosti míŕil k tomu,
co je ctnostné.

12. Hŕích je privace míry, druhu a fádu.l8l Hŕích je ale i privace .
ctnosti. Ctnost tedy spočívá v míŕe, druhu a ŕádu, Míra, druh a ŕád
jsou však pro človeka néco pŕirozeného.W Ctnost je tedy človeku
pŕirozená.

179JAN DAMAŠSKÝ, Defide orthod. III, 14 (PL 94,1046).

180Srov. CICERO, De inventione rhetorica II, 53; srov, TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II,
q. 58, a. 1, obj. 3.

181Srov. AUGUSTIN, De natura boni, c. 4; srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 63,
a. 2; q. 85, a. 4.

182Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l, q. S, a. 5.
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13. Praeterea, pars appetitiva in anima sequitur partem cogniti-
varn. Sed in parte cognitiva est aliquis habitus naturalis, scilicet in-
tellectus principiorum. Ergo et in parte appetitiva et affectiva, quae
est subiectum virtutis, est aliquis habitus naturalis; et ita videtur
quod aliqua virtus sit naturalis.

14. Praeterea, naturale est cuius principium est intra; sicut ferri
sursum est naturale igni, quia principium huius motus est in eo
quod movetur. Sed principium virtutis est in homine. Ergo virtus
est homini naturalis.

15. Praeterea, cuius est semen naturale, ipsum quoque est natu-
rale. Sed semen virtutis est naturale; dicit enim quaedam Glossa,
Hebr., l, quod voluit deus inseminare omni animae initia sapientiae
et intellectus. Ergo videtur quod virtutes sint naturales.

16. Praeterea, contraria sunt eiusdem generis. Sed virtuti contra-
riatur malitia. Malitia autem est naturalis; dicitur enim Sap., XII, V
10: erat en im naturalis malitia eius; et Ephes., II, 3, dicitur: eramus
natura filii irae. Ergo videtur quod virtus sit naturalis.

17. Praeterea, naturale est quod vires inferiores rationi subdan-
tur; dicit enim philosophus in III De anima, quod appetitus superio-
ris, qui est rationis, movet inferiorem, qui est partis sensitivae; sicut
sphaera superior movet inferiorem sphaeram. Virtus autem mora-
lis in hoc consistit quod inferiores vires rationi sub dan tur. Ergo
huiusmodi virtutes sunt naturales.

18. Praeterea, ad hoc quod aliquis motus sit natural is, sufficit
naturalis aptitudo interioris principii passivi. Sie enim generatio
simplicium corporum dicitur natural is, et etiam motus caelestium
corporum; nam principium activum caelestium corporum non est
natura, sed intellectus; principium etiam generation is simplicium
corporum est extrinsecus. Sed ad virtutem inest homini aptitudo
naturalis; dicit enim philosophus in II Ethicor.: innatis quidem no-
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13. Snaživá část duše sleduje část poznávací. V poznávací části
je však jakýsi pŕirozený habitus, tj. porozumení principúm. I v části
snaživé a afektivní, která je subjektem ctnosti, je tedy nejaký pŕiro-
zený habitus. Zdá se tedy, že nékterá ctnost je pŕirozená.

14. Pŕirozené je to, co má svúj princip v sobé. Stoupat vzhúru je
napríklad pŕirozené pro oheň, neboť princip tohoto pohybu je v tom,
co se pohybuje. Princip ctnosti se však nachází v človeku. Ctnost je
tedy pro človeka pŕirozená.

15. Co má pŕirozené sémé, to je také pŕirozené. Sémé ctnosti však
pŕirozené je, neboť jedna glosa k Žid 1183 ŕíká, že Buh chce zasít do
všech duší semena moudrosti a chápání. Zdá se tedy, že ctnosti jsou
pŕirozené,

1.6. Kontrární ~r?tiklady patrí ke stejnému rodu. Kontrárním '\
protikladem ctnosti Je však neŕest. Neŕest je ale néco pŕirozeného,
neboť v Mdr 12, 10 se ŕíká: "Jejich neŕest byla pŕirozená," a v Ef
2,3: "Byli jsme pŕirozeností syny hnevu." Zdá se tedy, že je ctnost
pŕirozená.

17. Poddání nižších sil rozumu je néčím pŕirozeným. Filosof
totiž ŕíká ve 3. knize O duši,184 že vyšší snaživost, kterou je rozum,
hýbe nižší, která patrí ke smyslové části duše. Podobne i vyšší sféra
pohybuje sférou nižší.18S Morální ctnost však spočívá v tom, že jsou
nižší síly poddány rozumu. Takové ctnosti jsou tedy pŕirozené.

18. K tomu, aby byl nejaký pohyb pfirozený, postačuje pŕiro-
zená zpúsobilost vnitŕního pasivního principu. Proto se vznik jed-
noduchých teles nazývá pŕirozeným, stejné jako pohyb nebeských
teles. Aktivním principem nebeských teles není pŕirozenost, ale
inrelekt.l'" Také princip vzniku jednoduchých teles je vnéjší. V člo-
veku však existuje pŕirozená zpúsobilost ke ctnosti. Filosof totiž ve

183SroV. JERONÝM, Comment. in Galat. 1, 15-16; srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh
. l-II, q. 63, a. 3, obj. 3.

184Srov. ARISTOTELÉS, De anima II, II (434 aI4); srov. Eth. Nic. l, 13 (1102 b22);
srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 95, a. 5.

185Tomáš vycházel ze soudobé kosmologie, která chápala Zemi jako kulatou planetu
obklopenou prúhlednými sférami (kulovými plochami), do nichž jsou vsazeny
jednotlivé planety (Mésíc, Slunce, Merkur, Venuše, Mars, jupiter, Saturn a stálice).

186Tomáš zde v návaznosti na Aristotela pŕedpokládá, že nebeské sféry jsou uvádény
do pohybu čistými inteligencemi, tj. andely. Srov. STh l, q. !lO, a. 3.
I
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bis a natura suscipere, perfectis autem ab assuetudine. Ergo videtur
quod virtus est naturalis.

19. Praeterea, illud quod inest homini a nativitate, est naturale.
Sed secundum philosophum in VI Ethic., quidam confestim a na-
tivitate videntur esse fortes et temperati, et secundum alias virtutes
dispositi; et Iob, XXXI, 18: ab infantia crevit mecum miseratio, et
de utero egressa est mecum. Ergo virtutes sunt homini naturales.

20. Praeterea, natura non deficit in necessariis. Sed virtutes sunt
homini necessariae ad finem ad quem naturaliter ordinatur, scilicet
ad felicitatem, quae est actus virtutis perfectae. Ergo virtutes habet
homo a natura.

Set contra.
1. Naturalia perpeccatum non amittuntur; unde Dionysius dicit,

quod data naturalia in daemonibus permanent. Sed virtutes per
peccatum amittuntur. Ergo non sunt naturales.

2. Praeterea, ea quae insunt naturaliter, et ea quae sunt a natura,
neque assuescimus neque dissuescimus. Sed ea quae sunt virtutis,
possumus assuescere et dissuescere. Ergo virtutes non sunt natura-
les.

3. Praeterea, ea quae insunt naturaliter, communiter insunt ornni-
bus. Sed virtutes non insunt communiter omnibus, cum quibusdam
insint vitia contraria virtutibus.

4. Praeterea, naturalibus neque meremur neque demeremur, quia
sunt in nobis. Sed virtutibus meremur, sicut et vitiis demeremur.
Ergo virtutes et vitia non sunt naturalia.

Respondeo.
Dicendum, quod secundum quod diversificati sunt aliqui circa pro-
ductionem formarum naturalium, ita diversificati sunt circa adeptio-
nem scientiarum et virtutum.
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2. knize Etiky praví: "Máme pŕirozenou vlohu, abychom jich nabyli,
zvykem se pak dokonávaií.v'V Zdá se tedy, že je ctnost pŕirozená.

19. To, co je v človeku od narození, je pŕirozené, Avšak podle
Filosofa v 6. knize Etikyl88 se nékteŕí lidé zdají být stateční, uméŕení
a disponovaní k dalším ctnostem už od samého narození. A Job
31, 18 praví: "Od mého détství dal mi soucit,ten vzešel se mnou
z materského luna." Ctnosti jsou tedy človeku pŕirozené.

20. Pŕirozenost nemá nedostatek toho, co je nutné. Ctnosti však
pro človeka nutné jsou, aby dosáhl cíle, k némuž pŕirozené smeruje,
tj. štéstí, které je aktem dokonalé ctnosti. Ctnosti má tedy človek od
pŕirozenosti,

Na druhé strane
1. Pŕirozené vlastnosti kvňli hŕíchu neztrácíme. Proto ŕíká Dio-

nýsios,189 že pŕirozené danosti v démon ech pŕetrvávají. Ctnosti-však
hŕíchem ztrácíme. Nejsou tedy pŕirozené.

2. Na to, co je v nás pŕirozené a pochází od pŕirozenosti, si ne-
zvykáme, ani od toho neodvykáme. Avšak ctnosti mňžeme získávat
zvykem nebo jim odvykat. Ctnosti tedy nejsou pŕirozené.

3. To, co je v nás pŕirozené, je všem lidem společné. Ctnosti však
nejsou společné všem lidem, neboť v nékterých li dech jsou neresti,
které jsou opakern ctností.

4. To, co je pŕirozené, nelze získat ani ztratit jako zásluhu, neboť
je to stále v nás. Ctnostmi však získáváme zásluhu a neŕestrni ji zase
ztrácíme. Ctnosti a neresti tedy nejsou pŕirozené.

Odpoveď
Nakolik se nékteŕí lidé liší v pojetí toho, jak jsou pŕirozené formy
vyvádény z potence materie, 190tak se liší i v tom, jak chápat pŕijímání
vedení actností.

187ARISTOTELÉS, Eth. Nic. II, l (1103 a24).

188Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. VI, 13 (1144 b5).

189Srov. DIONÝSIOS, De div. nom., c. 4 (PG 3, 726). Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ,
Comment. in De div. nom., 1. 9; STh l-II, q. 63, a. l, s. c.

190Podie aristotelské teorie je substanciální forma pri vzniku veci oyuádéna (educere,
producere) z potence materie pňsobením účinné príčiny. Pro lepší srozumitelnost
proto nepŕekládárne Tomášúv obrat circa productionem formarum naturalium do-
slovne, ale ponékud šíŕeji, aby veta o uyuádéni forem nebudiia u nepoučeného
čtenáŕe zavádéjící asociace.
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Fuerunt enim aliqui qui posuerunt forrnas praeexistere in mate-
ria secundum actum, latenter autern; et quod per agens naturale re-
ducuntur de occulto in manifestum. Et haec fuit opinio Anaxagorae
qui posuit omnia esse in omnibus, ut ex omnibus omnia generari
possent.

Alii autem dixerunt, forma s esse totaliter ab extrinseco, vel parti-
cipatione idearum, ut posuit PIato, vel intelligentia agente, ut posuit
Avicenna; et quod agentia naturalia disponunt solummodo mate-
riam ad formam.

Tertia est via Aristotelis media, quae ponit, quod formae prae-
existunt in potentia materiae, sed reducuntur in actum per agens
exterius naturale.

Similiter etiam et circa scientias et virtutes aliqui dixerunt, quod
scientiae et virtutes insunt nobis a natura, et quod per studium so-
lummodo tolluntur impedimenta scientiae et virtutis: et hoc videtur
Plato posuisse; qui posuit scientias et virtutes causari in nobis per
participationem formarum separatarum; sed anirna impediebatur
ab earum usu per unionem ad corpus; quod impedimentum tolli
oportebat per studium scientiarum, et exercitium virtutum.

Alii vera dixerunt, quod scientiae et virtutes sunt in nobis ex in-
fluxu intelligentiae agenti s, ad cuius influentiam recipiendam homo
disponitur per studium et exercitium.

Tertia est opinio media, quod scientiae et virtutes secundum a -
titudinem insunt nobis a natura; sed earum perfectio non est nobis
a natura. Et haec opinio melior est, quia sicut circa forrnas natura-
les nihil derogat virtus naturalium agentium; ita circa adeptionem
scientiae et virtutis studio et exercitio su am efficaciam conservat.·

Sciendum tamen est, quod aptitudo perfectionis et formae in
aliquo subiecto potest esse dupliciter. Uno modo secundum poten-
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Nékteŕí autoŕi tvrdili, že formy preexistují v materii aktuálne,
avšak skryte, a že jsou pŕirozeným činitelem pŕivädény ze skry-
tosti do zjevnosti. Bylo to mínéní Anaxagorovo.l'" podlekterého je
všechno ve všem, takže ze všeho múže vznikat všechno.

[iní zase ŕíkali, že formy pocházejí zcela z vnéjšku, bud' účastí na
idejích, jak to tvrdil Plarón.ľ" nebo činnou inteligencí, jak to tvrdil
Avicenna,193 a že pfirození činitelé pouze pŕipravují materii k pŕijetí
formy.

Tretí je pak Aristotelova strední cesta.!" která ŕíká, že formy
preexistují v potenci materie a jsou uvádény do aktu púsobením
vnéjšího pŕirozeného činitele.

Podobne i ohledné vedení actností ŕíkali nékteŕí, že jsou v nás od
pŕirozenosti a že se naším úsilím pouze odstraňují prekážky vedení
a ctnosti. To, zdá se, tvrdil Platón,195 podIe néhož jsou v nás vedení
a ctnosti zapŕíčinény účastí na separovaných formách, avšak spojení
s télem duši brání v tom, aby je využívala. Tuto prekážku lze prý
odstranit studiem ved a cvičením se ve ctnostech.

Jiníl96 tvrdili, že vedení a ctnosti v nás existují díky iejich vii tí'
vnéjší činn ou inteligencí. K pŕijetí tohoto vlivu se pak človek pri-
pravuje studiem a cvičením.

Tretí, strední, mínéní ŕíká, že vedení actnosti jsou y nás od pŕiro-
zenosti jako zpúsobilosti, ale jej ich zdokonalení v nás od pŕirozenosti

-nenL197 Tento prístup je mnohem lepší, protože co do pŕirozených
forem neubírá na síle pŕirozených činitelň a co do pŕijírnání vedení
actnosti uchovává účinnost studia a cviku.

Je však treba ved et, že zpňsobilost pro dokonalost a formu múže
být v nejakérĎ .subjektu dvojím zpňsobem. Za prvé zhlediska pouhé

191Srov. ARISTOTELÉS, Phys. 1,4; srov. TOMÁŠ AKVINKSÝ, STh l, q. 45, a. 8; q.
65, a. 4; l-II, q. 63, a. 1.

1925rov. PLATÓN, Men.; srov. ARISTOTELÉS, Metaph. l, c. 9; srov. TOMÁŠ
AKVINSKÝ, In Metaph. l, lect. 14--17.

1935rov. AVICENNA,Deanima V, S; srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ,STh l-II, q. 63, a. 1.

194Srov. ARISTOTELÉS, De gen animalium II, 3 (736 bIS).

19S5rov. PLATÓN,Men.loc. cit.

196Avicenna, Averroes a ďalší.

197Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. II, c. 1.
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tiam passivam tantum; sicut in materia aeris est aptitudo ad formam
ignis. Alio modo secundun potentiam passivam et activam simul:
sicut in corpore sanabili est aptitudo ad sanitatem, quia corpus est
susceptivum sanitatis. Et hoc modo in homine est-aptitudo natura-
lis ad virtutem; partim quidem secundum naturam speciei, prout
aptitudo ad virtutem est ccmmunis omnibus hominibus, et partim
secundum naturam indivíduí, secundum quod quidam prae aliis
sunt apti ad virtutem.

Ad cuius evidentiam sciendum est, quod in horn ine triplex po-
test esse subiectum virtutis, sicut ex superioribus patet; scilicet in-
tellectus, voluntas et appeiitus inferior, qui in concupiscibilem et
irascibilem dividitur. In unoquoque autem est considerare aliquo
modo et susceptibilitatem rirtutis et principium activum virtutis.

Manifestum est enim cuod in parte intellectiva est intellectus
possibilis, qui est in potentia ad omnia intelligibilia, in quorum
cognitione consistit intellectualis virtus; et intellectus agens, cuius
lumine intelligibilia fiunt setu; quorum quaedam statima princi-
pio naruráliter homini innotescunt absque studio et inquisitione:
et huiusmodi sunt princip:a prima, non solum in speculativis, ut:
omne totum est maius sua Jarte, et similia; sed etiam in operativis,
ut: malum esse fugiendum, et huiusmodi. Haec autem naturalirer
nota, sunt principia totius cognitionis sequentis, quae per studium
acquiritur; sive sit practica sive sit speculativa.

Similiter autem circa viluntatem manifestum est quod est ali-
quod principium activum naturale. Nam voluntas naturaliter incli-
natur in ultimum finern. Finis autem in opera ti vis habet rationem
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pasivní potence, napr. v materii vzduchu je zpňsobilost pro formu
ohne. Za druhé zhlediska pasivní i aktivní potence zároveň, napr.
v uzdravujícím se tele je zpúsobilost pro zdraví, neboť telo je pŕí-
jemcem zdraví. A tímto zpňsobem v človeku existuje pŕirozená zpň-
sobilost pro ctnost. Z části je dána pŕirozeností druhu, protože zpň-
sobilost pro ctnost je společná všem lidem, a z části zase povahou
jednotlivce, 198 nakolik jsou jedni zpúsobilejší pro ctnost než jiní.

K objasnení této veci je treba včdét, že v človeku múže být subjekt
r ctnosti trojí, jak už bylo uvedeno: 199 rozum, ville a nižší snaživost,
. která se delí na dychtivost a vznétlivost. V každé z téchto schopností
je však treba uvážit vnímavost pro ctnost a aktivní princip ctnosti
jiným zpúsobem,

Je zjevné, že v rozumové části duše je možný rozum,200 který je
v potenci vňči všemu rozum ove poznatelnérnu.ŕ'" V tomto poznání
spočívá rozumová ctnost. Dále je v ní činný rozum, jehož svétlem
.se rozumové poznatelné veci stávají aktuálne poznávanými.ŕ''é Ne-
které z téchto vecí človek od počátku pŕirozené poznává bez studia
a zkoumání, Patrí sem první principy spekulativní, napr. "každý
celek je vétší než jeho část" apod., i první principy praktické, napr .:
"zlu je treba se vyhýbat" apod. Tyto pŕirozené známé skutečnosti
jsou principy dalšího poznání, které získáváme studiem, a to v rádu
praktickém i v rádu spekulativním.ŕ'"

Podobne je zjevné u ville, že existuje nejaký pŕirozený aktivní
princip. Vňle totiž pŕirozené smeruje k poslednímu cíli.204 U čin-
ností má však cíl povahu pfirozeného principu.ŕ'" Sméŕování vňle,

198 Latinské natura Ize pŕeložit jako príroda, pŕirozenost, povaha apod. Zhlediska
české srozumitelnosti zde proto pŕekládáme slovem "prirozenost", jedná-li se
o druhové určeni, a slovem "povaha", jedná-Ii se o určení jednotlivce.

199 Srov. výše čl. 4--7..

200 K rozlišení činného a možného rozumu (intellectus agens - intellectus possibilis) srov.
TOMÁŠ AKVINSKÝ, Quaest. disp. de anima, český preklad Otázky o duši, Praha:
Krystal 2009, passim.

201 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, 5Th l, q. 78, a. 2.

202 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, 5Th l, q. 78, a. 3.

203 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, 5Th l-II, q. 4, a. 2.

204 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. l, I (l094a 1-27).

20S Činnost je vykonávána kvňli dosažení nejakého die. Zamýšlený cíl je proto finálni,
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principii naturalis. Ergo inclinatio voluntatis est quoddam princi-
pium activum respectu omnis dispositionis, quae per exercitium in
parte affectiva acquiritur. Manifestum aut ern est quod ipsa voluntas,
in quantum est potentia ad utrumlibet se habens, in his quae sunt
ad finern, est susceptiva habitualis inclinationis in haec vel in illa.

Irascibilis autem et concupiscibilis naturaliter sunt obaudibiles
rationi: unde naturaliter sunt susceptivae virtutis, quae in eis perfi-
citur, secundum quod disponuntur ad bonum rationis sequendum.

Et omnes praedictae inchoationes virtutum consequuntur na-
turam speciei humanae unde et omnibus sunt communes. Est au-
tem aliqua inchoatio virtutis, quae consequitur naturam individui,
secundum quod aliquis homo ex naturali complexione vel caelesti
impressione inclinatur ad actum alicuius virtutis. Et haec quidem
inclinatio est quaedam virtutis inchoatio; non tamen est virtus per-
fecta; quia ad virtutem perfectam requiritur moderatio rationis:
unde et in definitione virtutis ponitur, quod est electiva medii secun-
dum rationem rectam. Si enim aliquis absque rationis discretione
inclinationem huiusmodi sequeretur, frequenter peccaret.

Et sicut haec virtutis inchoatio absque rationis opere, perfectae
-virtutis ratio nem non habet, ita nec aliqua praemissarum. Narn ex
universalibus principiis in specialia pervenitur per inquisitionem
rationis, Rationis etiam officio ex appetitu ultimi finis homo dedu-
citur in ea quae sunt convenientia illi fini. Ipsa etiam ratio impe-
rando irascibilem et concupiscibilem facit sibi esse subiectas. Unde
manifestum est quod ad consummationem virtutis requiritur opus
rationis; sive virtus sit in intellectu, sive sit in vol un ta te, sive in
irascibili et concupiscibili.

Haec tamen est consummatio: quod ad virtutem inferioris partis
ordinatur inchoatio virtutis quae est in superiori; sicut ad virtutem
quae est in voluntate, aptus redditur homo et per inchoationem
virtutis quae est in vol un ta te, et per eam quae est in intellectu. Ad
virtutem vera quae est in irascibili et concupiscibi1i, per inchoatio-
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které získáváme cvičením afektivní části duše, je tedy jakýsi aktivní
princip všech dispozic. Je však zjevné, že sama vu le, nakolik je po-
tencí otevŕenou jakýmkoli prostŕedkúm k dosažení cíle, je schopná
pŕijímat habituální nasmérování k tomu či onomu prostŕedku.

Vznétlivost a dychtivost jsou pŕirozené schopné poslouchat ro-
zum. jsou proto pŕirozené schopné pŕijmout ctnost, která je uvádí
k dokonalosti a tím je disponuje k tomu, aby sledovaly dobro pred-
kládané rozumern.

Všechny zmínéné počátky ctností odpovídají pŕirozenosti lid-
ského druhu, a proto jsou všem lidem společné. Existuje však jakýsi
počátek ctnosti, který odpovídá povaze individua.ŕ'" díky níž ur-
čitý človek díky vrozeným dispozicím nebo vlivu nebeských teles
smeruje k aktu nejaké ctnosti. A tako vé nasmérování je jakýmsi po-
čátkern ctnosti. Není to ctnost dokonalá, protože k dokonalé ctnosti
je treba ŕízení rozumu. ZO? Proto se v definici ctnosti ŕíká, že vybírá
prostŕedky ve shodé se správným rozumern. Kdyby se nékdo nechal
vést nejakým sklonem bez rozumového rozlišování, často by hrešil.

A protože tento počátek ctnosti nemá bez činnosti rozumu po-
vahu dokonalé ctnosti, nemají ho ani výše zmínéné počátky ctností,
které se týkají celého lidského druhu. Z obecných principii ke kon-
krétnímu se totiž dochází rozumovým zkoumáním. Úkonem ro-
zumu človek ze snaživosti sméŕující k poslednímu cíli vyvozuje to,
co je pro tento cíl vhodné. Samotný rozum si vládou nad vznčtlivostí
a dychtivostí tyto snaživosti podŕizuje. Proto je zjevné, že k naplnení
ctnosti je treba činnosti rozumu, ať už jde o ctnost v rozumu, ve vúli
nebo ve vznétlivosti a dychtivosti.

Naplnení ctnosti spočívá v tom, že ctnosti nižší části duše jsou
ŕízeny počínající ctností ve vyšší části duše. Človek je uschopnén
ke ctnosti, která je ve vúli, jednak počínající ctností ve vúli, jednak
tou, která je v rozumu. Ke ctnosti ve vznétlivosti a dychtivosti je
uschopnén jednak počínající ctností v téchto žádostivostech, jednak

účelovou príčinou daného jednání. Je tím, kvôli čemu k činnosti dochází. Je tedy
v tomto ohledu principem činnosti.

206 Jak už bylo uvedeno, v prípade individuí pŕekládárne natUTa jako povaha, a nikoli
jako piirosenost.

207 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. 11,6 (1107 al).
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nem virtutis quae est in eis, et per eam quae est in superioribus; sed
non econverso. Unde etiam manifestum est, quod ratio, quae est
superior, operatur ad completionem omnis virtutis.

Dividitur autem principium operativum quod est ratio, contra
principium operativum quod est natura, ut patet in II Phys.; eo quod
rational is potestas est ad opposita, natura autem ordinatur ad unum.
Unde manifestum est quod perfectio virtutis non est a natura, sed
a ratione.

,

1. Ad primum ergo dicendum, quod virtutes dicuntur naturales
quantum ad naturales inchoationes virtutum quae insunt homini,
non quantum ad earum perfectionern.

2.-5. Et similiter dicendum ad secundum, tertium, quartum et
quintum.

6. Ad sextum dicendum, quod posse bonum simpliciter inest
nobis a natura, eo quod potentiae sunt naturales; velle autem et scire
est nobis ali quo modo a natura, scilicet secundum quamdam inchoa-
tionem in universali. Sed hoc non sufficit ad virtutem. Requiritur
aufern ad bonam operationem, quae est effectus virtutis, quod homo
prompte et infallibiliter ut in pluribus bonum attingat; quod non
potest aliquis facere sine habitu virtutis: sicut etiam manifestum est
quod aliquis in universali scit opus artis facere, ut puta argumentari,
vel secare, aut aliquid huiusmodi facere; sed ad hoc quod prompte
et sine errore faciat, requiritur quod habeat artern; et similiter est in
virtute.

7. Ad septimum dicendum, quod ex natura habet homo aliqua-
liter quod declinet malitiam; sed ad hoc quod hoc prompte faciat et
infallibiliter, requiritur habitus virtutis.

8. Ad octavum dicendum, quod virtus non dicitur partim a na-
tura esse, eo quod aliqua pars eiu s sit a natura et aliqua non, sed
quia secundum aliquem modum essendi imperfectum est a natura;
scilicet secundum potentiam et aptitudinem.
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tou, která je ve v;šších částech duše. Nikoli ale naopak.ŕ'" Je tedy
rovnéž zjevné, že rozum, který je vyšší schopností, púsobí naplnení
všech ctností.

Činný princip, kterým je rozum, a činný princip, kterým je pŕiro-
zenost, se však rozlišují, jak to plyne z 2. knihy Fyziky.209 Rozumová
síla je totiž schopná uchopit protiklady, kdežto pŕirozenost smeruje
pouze k jednomu. Proto je zjevné, že dokonalost ctnosti není dána
pŕirozeností, ale rozumern.

Knámitkám
1. O ctnostech se mluví jako o pŕirozených vzhledem k pŕiroze-

nému počátku ctností v človeku, nikoli vzhledem k jejich dokona-
losti.

2. - 5. A totéž lze ŕíci ke druhé, tretí, čtvrté a páté námitce.

6. Schopnost dobrého naprosto je v nás od pŕirozenosti, nebol
potence jsou pŕirozené. Chténí a vedení jsou v nás určitým zpúso-
bem od pŕirozenosri, tj. obecne a jaksi ve svých počátcích. To ale
ke ctnosti nestačí. K dobrému jednání, které je účinkem ctnosti, je
treba také to, aby človek dosahoval v mnoha pŕípadech dobra rychle
a neomylne. To ale nikdo nemňže učinit bez habitu ctnosti.ŕ" Nékdo
napríklad obecne vzato ví, jak délat dílo nejaké dovednosti, napr. ar-
gumentovat, síct nebo délat néco podobného, ale k tomu, aby takové
veci délal rychle a bez chyby, však zjevné potrebuje mít príslušnou
dovednost. A se ctností je to podobné.

7. Od pŕirozenosti se človek nejak vyhýbá zlému. Ale k tomu,
aby to délal rychle a neomylne, potrebuje habitus ctnosti.

8. O ctnosti se neŕíká, že je zčásti od pŕirozenosti, jako by její
část byla od pŕirozenosti a jiná část nikoli. Ríká se to o ní proto, že
od pŕirozenosti je v človeku jakýmsi nedokonalým zpúsobem bytí,
tj. jako potence a schopnost.

208 Ctnosti ve vyšších částech duše nejsou aktivovány nižšími.

209 Srov. ARISTOTELÉS, Phys. II, 8.

210 Srov. výše článek 1.
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9. Ad nonum dicendum, quod deus est per se perfectus in boni-
tate; un de nulIo indiget ad bonitatem consequendam. Substantiae
autem superiores et ei propinquae, paucis indigent ad consequen-
dam perfectionem bonitatis ab ipso. Homo autern, qui est magis
remotus, pluribus indiget ad assecutionem perfectae bonitatis, quia
est capax beatitudinis. Quae autem creaturae non sunt capaces bea-
titudinis, paucioribus indigent quam homo. Unde homo est dignior '
eis licet pluribus indigeat; sicut ilIe qui potest consequi perfectam
sanitatem multis exercitiis, est melius dispositus quam ilIe qui non
potest consequi nisi parvarn, sed per modica exercitia.

10. Ad decimum dicendum, quod ad ea quae sunt unius virtu-
tis, posset esse inclinatio naturalis. Sed ad ea quae sunt omnium
virtutum, non posset esse inclinatio a natura; quia dispositio natu-
ralis quae inclinat ad unam virtutem, inclinat ad contrarium alte-
riu s virtutis: puta, qui est dispositus secundum ríaturam ad forti-
tudinem, quae est in prosequendo ardua, est minus dispositus ad
mansuetudinem, quae consistit in refrenando passiones irascibilis.
Unde videmus quod animalia quae naturaliter inclinantur ad actum
alicuiqs virtutis, inclinantur ad vitium contrarium alteri virtuti;
sicut leo, qui naturaliter est audax est etiam naturaliter crudelis. Et
haec quidem naturalis inclinatio ad hanc vel ilIam virtutem suffi-
cit aliis animalibus, quae non possunt consequi perfectum bonum
secundum virtutem, sed consequuntur qualecumque determinatum
bonum. Homines autem nati sunt pervenire ad perfectum bonum
secundum virtutem; et idea oportet quod habeant inclinationem ad
omnes actus virtutum: quod cum non possit esse a natura, opor-
tet quod sit secundum rationem, in qua existunt semina omnium
virtvtum.

ll. Ad undecimum dicendum, quod medium virtutis non est
determinatum secundum naturam, sicut est determinatum medium
mundi in quod tendunt gravia; sed oportet quod medium virtutis
determinetur secundum rationem rectam, ut dicitur in II Ethic.
Quia quod est mediocre uni, est parum vel multum alteri.
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9. Buh je sám o sobé dokonale dobrý, a proto mu nechybí nic
k tomu, aby dosahoval dobra. Vyšší sub stan ce, které jsou Boh~ bližší,'
potŕebují jen málo, aby od nej získaly dokonalou dobrotu. Clovék,
který má k Bohu dál, potrebuje k získání dokonalé dobroty více,
protože je schopen blaženosti. Tvorové, kteŕi blaženosti schopni
nejsou, potŕebují k dosažení své dokonalosti méné než človek. Clo-
vek je proto dokonalejší, i když potrebuje více, podobne jako ten,
kdo múže dosáhnout častým cvičením dokonalého zdraví, je lépe
disponován než ten, kdo múže dosáhnout zdraví pouze částečného,
i když nemusí tolik cvičil.

10. K predmetu jediné ctnosti mu že existovat pŕirozený sklon.
K tomu, co je pŕedmétem všech ctností, však pŕirozený sklon exis-
tovat nemôže, neboť pŕirozená dispozice sméŕující k jediné ctnosti
smeruje k protikladu ctnosti jiné. Napríklad ten, kdo je pŕirozené
disponován ke statečnosti, která spočívá v dosahování toho, co je
obtížné dosažitelné, je méné disponován k mírnosti, která spo-
čívá v krocení vášní vznétlivosti, Vidíme tedy, že živočichové, kteŕí
mají pŕirozený sklon k aktu nejaké "ctnosti",211 mají zároveň sklon
k "neresti", která je opakern jiné ctnosti. Napríklad lev, který je
pŕirozené statečný, je také pŕirozené krutý. Takový pŕirozený sklon
k té či oné "ctnosti" postačuje živočichňm, kteŕí získávají nejaké
omezené dobro, ale nemohou získat dokonalé dobro ctnosti. Lidem
je však dána docházet k dokonälému dobru ctnosti, a proto musí
mít sklon ke všem ctnostným aktúm. Néco takového ale nemôže
pocházet od pŕirozenosti. Musí to tedy pocházet z rozumu, v némž
existují semena všech ctností.

ll. Stredová pozice ctnosti není určena pfirozeností, tak jako
stred Zeme, ~ némuž sméŕují téžká telesa. Stredová pozice ctností
musí být určena správným úsudkem, jak se praví ve 2. knizeEtiky.212
Neboť to, co je pro jednoho človeka pfimerenou stŕedovou pozicí, je
pro druhého málo nebo príliš.

2ll Na rozdíl od latiny je použití českého slova "ctnost" v prípade zvíŕat ponékud
problematické. Jedná se samozrejme o určitý získaný habitus vztahující se ke
smyslové snaživosti. l zvíŕata jsou statečná nebo mírná, ale ~bvykle nemluvíme
o ctnosti. Zde výraz "ctnost" ponecháváme, abychom nenarušili terrninologickou

jednotu argumentace.
212 Srov. ARISTOTELÉS, Etk. Nic. 11,6 (l 107 al). Srov. níže článek 13.
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12. Ad duodecimum dicendum, quod modus, species et ordo
constituunt quodlibet bonum, ut dicit Augustinus in Lib. De na-
tura boni. Unde modus, species et ordo, in quibus consistit bonum
naturae, naturaliter adsunrhornini, nec per peccatum privantur; sed
peccatum di ci tur esse privatio modi, speciei et ordinis, secundum
quod in his consistit bomun virtutis.

13. Ad decimumtertiuin dicendum, quod voluntas non exit in
actum suum per aliquas species ipsam informantes, sicut intellectus
possibilis; et ideo non requiritur aliquis naturalis habitus in volun-
ta te ad naturale desiderium; et praecipue cum ex habitu naturali
intellectus moveatur voluntas, in quantum bonum intellectum est
obiectum voluntatis.

14. Ad decimumquartum dicendum, quod licet principium vir-
tutis sit intra horninern, scilicet ratio; tamen hoc principium non
agit per modum naturae; er ideo quod ab ea est, non dicitur naturale.

15. Et similiter dicendum est ad decimumquintum.
16. Ad decimumsextum dicendum, quod malitia eorum erat na-

turalis, in quantum erat in consuetudinem reducta, prout consue-
tu do est altera natura. Nos autem eramus natura filii irae propter
peccatum originale, quod en peccatum naturae. .

17. Ad decimumseptimum dicendum, quod naturale est quod
vires inferiores sint subiicibiles rationi, non tamen quod sint secun-
dum habitum subiectae.

18. Ad decimumoctavum dicendum, quod motus dicitur esse
naturalis propter aptitudinem naturalem mobilis, quando movens
movet ad unum determinate per modum naturae; sicut generans
in elementis, et motor corporum caelestium. Sie autem non est in
proposito; unde ratio non sequitur.

19. Ad decimumnonumdicendum, quod illa inclinatio naturalis
ad virtutem, secundum quam quidam mox a nativitate sunt fortes et
temperati, non sufficit ad perfectam virtutem, ut dictum est.

20. Ad vicesimum dicendum, quod natura non deficit homini in
necessariis; licet enim non det omnia quae sunt ei necessaria, tamen
dat ei unde possit omnia necessaria acquirere secundum rationem,
et quae ei deserviunt.
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12. Míra, druh a rád ustavují každé dobro, jak ŕíká Augustin
v knize O piirozenosti dobra. 213 Míra, druh a rád, v nichž spočívá dobro
pŕirozenosti, jsou proto v človeku pŕirozené a hŕíchem se neztrácejí.
Hŕíchern se ale nazývá taková pri vace míry, druhu a rádu, která se
týká toho, v čem spočívá dobro ctnosti. .

13. Vňle nepŕechází do svého aktu tak, že by ji formovaly nejaké
intencionální obrazy, jako je to u možného rozumu. A proto ve vôli
není k vyvolání pŕirozené touhy potrebný žádný pŕirozený habitus.
Je tomu tak pŕedevším proto, že pŕirozený habitus rozumu hýbe
vúlí, nakolik je dobro rozumu pŕedmétem vôle.

14. l když je princip ctnostiytj. rozum, v človeku, pŕesto tento
princip nepôsobí na zpúsob pŕirozenosti. Proto se to, co z tohoto
principu vychází, nenazývá pŕirozeným.

15. A totéž se dá ŕíci i na patnáctou námitku.
16. Jejich neŕest byla pŕirozená, nakolik se pro ne stala zvy-

kern, neboť zvyk je jakousi druhou pŕirozeností. Byli jsme pri-
rozeností syny hnevu kvúli dédičnému hŕíchu, který je hŕíchem
pŕirozenosti.ŕ'" .

17. Pŕirozené je, že jsou nižší síly poddány rozumu, ale ne to, že
jsou mu poddány podIe habitu vedy.

18. Pohyb označujeme jako pŕirozený, když pro nej existuje pŕi-
rozená zpňsobilost, tj. když hýbající hýbe vec k néčernu určitému
pŕirozené, napr. jako príčina vzniku hýbe prvky nebo hybatel ne-
beskými télesy, To ale není prípad ctnosti, a proto se námitka míjí
cílem.

19. Takový pŕirozený sklon ke ctnosti, podIe néhož jsou nékteŕí
již od narození stateční a uméŕení, nedostačuje k dokonalé ctnosti,
jak už bylo ŕečeno.

20. Pŕirozenost nemá nedostatek toho, co je nutné. Ačkoli pŕímo
nedává vše, co je človeku nutné, dává mu možnost získat všechno,
co potrebuje a co mu slouží, pomocí rozumu.

213 Srov. AUGUSTIN,De natura boni, c. 4.
214 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 82, a. 1.


